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1. Do objeto

1.1 O presente procedimento tem como objetivo levantar o interesse em participar da
realização de uma cerimônia de colação de grau simbólica presencial entre os graduados e
graduadas da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), que colaram grau por ato
administrativo nos semestres letivos de 2019-2, 2020-1 e 2020-2.

2. Das condições e prazos para manifestação de interesse

2.1 Poderão manifestar interesse em participar das cerimônias de colação de grau presenciais
deste objeto:

- Graduados que colaram grau de forma regular, por meio de outorga de grau por
ato administrativo, nos períodos letivos de 2019-2, 2020-1 e 2020-2;

- Graduados que colaram grau de forma especial, nos períodos letivos de 2019-2,
2020-1 e 2020-2.

2.2 A manifestação do interesse dar-se-á por meio de preenchimento do formulário disponível
em [https://forms.gle/ts9RzLW15CYoFbdp8], em que serão coletados nome completo, curso
no qual se graduou, período letivo e e-mail de contato.

2.3 O prazo para preenchimento do referido formulário de manifestação de interesse será de
02/08 a 21/08/22.

2.4 O(a) graduado(a) que manifestar interesse de participar da colação de grau presencial e,
por ventura, vier a desistir desta participação, deverá preencher o formulário de desistência,
disponível em [https://forms.gle/qAa6jeC2y9URmusS8], no prazo de até 48h antes da data
da cerimônia de seu curso.

3. Das orientações gerais

3.1 A Coordenação de Comunicação Social (CCS) da UFCAT realizará uma reunião ampliada,
em formato online, com todos que manifestarem interesse, a fim de apresentar as datas e
organizar o fluxo para realização das cerimônias de colação de grau, definindo os papéis e
demais passos para a execução destes eventos simbólicos.
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3.2 A reunião ampliada acontecerá após o final do período de manifestação, através da
plataforma Google Meet, cuja data, horário e link da reunião serão enviados ao e-mail
cadastrado por cada interessado(a) no formulário.

3.3 A CCS ressalta que é imprescindível a participação nesta reunião.

3.4 O calendário para realização do evento de colação será definido a partir do número de
formandos que manifestaram interesse na cerimônia e com base na disponibilidade de agenda
da Reitoria e das Unidades Acadêmicas relacionadas.

3.5 O calendário de colação especial será apresentado aos formandos na reunião ampliada
que consta no item 3.1 e amplamente divulgado nos sites e redes sociais da Universidade.

4. Das disposições finais

4.1 Ao final do prazo para preenchimento do formulário de manifestação de interesse, a CCS
divulgará no site da UFCAT (https://catalao.ufg.br) a relação dos graduados e graduadas cujos
interesses foram homologados.

4.2 Em caso de dúvidas e casos omissos quanto a este procedimento, a CCS estará à
disposição para suporte através dos seguintes contatos: css@ufcat.edu.br e (64) 3441-5345.

Catalão, 01 de agosto de 2022.
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